WISKUNDE VOOR STRAATKINDEREN IN MALAWI

Evert van de Vrie

Hoe geef je kinderen die niet meer naar school gaan weer een kans om
aan hun toekomst te bouwen? Dat is de uitdaging voor Samaritan Trust
in Malawi. Dit leidde tot initiatieven die variëren van het bieden van
onderdak tot onderwijs op middelbare school niveau. Een bericht van
het WereldWiskunde Fonds door Evert van de Vrie.

Vakopleidingen

Een belangrijk onderdeel van de aanpak van Samaritan
Trust is het bieden van vakopleidingen, bijvoorbeeld
timmerman, metselaar of kleermaker. Daarmee maken de
kinderen kans op de arbeidsmarkt en kunnen ze een eigen
inkomen verdienen.

Een eerste project, gericht op een vijftigtal leerlingen, is
in 2018 uitgevoerd en bestond voor een fors deel uit de
aanschaf van schoolboeken en lesmaterialen. Daarnaast
kon een extra leerkracht worden ingezet voor meer
begeleiding bij de wiskundelessen en kon er bijscholing
worden gegeven aan de leraren. Het project leidde tot
beter begrip van het belang van wiskunde en betere
resultaten. Daarnaast werden er ‘wiskundewedstrijdjes’
(Mathelete) georganiseerd om de het plezier in wiskunde
te vergroten. Ondertussen is een vervolg subsidieaanvraag ontvangen en goedgekeurd om door te gaan
op de ingeslagen weg.

figuur 1 Schoolboeken aangeschaft met hulp van het WWF

Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in basis- en middelbaar onderwijs, zodat de kinderen hun capaciteiten breder
ontwikkelen. Omdat het vaak om drop-outs gaat, die een
aantal jaren onderwijs hebben gemist, zijn de leerlingen
meestal ouder en is een individuele aanpak en
begeleiding gewenst.

figuur 2 De diploma-uitreiking

Belang van wiskunde

Gebleken is dat het van belang is dat er voldoende
aandacht wordt gegeven aan het wiskundeonderwijs.
In veel andere vakken wordt wiskunde immers toegepast.
Om het wiskundeonderwijs te verbeteren, heeft
de Samaritan Trust subsidie aangevraagd bij het
Wereldwiskunde Fonds.
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